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En hälsning från ordföranden 
 
Käraste läsare! 
     Du håller ett extremt fullmatat nummer av Björkö-
Nytt i din hand. Jag har sagt det förr, men varje gång 
är jag lika förundrad över att det återigen kommer in 
så mycket material till tidningen! 
Här bjuds man på högt och lågt, ”tack” och ”lycka till” 
och allt kommet ur den enorma källa av idéer som 
finns på ön. 
     Så, till exempel, är det spännande utvecklingar och 
aktiviteter i hamnen och på lekplatsen; det bjuds på fotbollsskola och historiska fördjupningar; 
nya bo-möjligheter och roliga aktiviteter i barnomsorgen – och så sång och musik på det. 
     I Samhällsföreningens styrelse har vi tackat av Cecilia Lännerbo och Jerker Knutsson efter 
flera års goda insatser och istället välkomnar vi Sara Almroth, Angelica Mattson och Emelie 
Werme till gruppen. Och vi har mycket att ta i!  
     Förutom ”följetongen” med trafiksäkerhet på vägar och färjeläge, fortsätter vi oförtrutet att 
hitta en väg fram till ett seniorboende, vi vill också bana oss väg över klippor och genom snår 
för bättre stigar och leder. Och så vill vi lägga kraft på kommunikationen mellan alla aktörer 
och idésprutor på ön. 
     Därmed sagt, så önskar jag er nu en riktigt härlig och ”livgivande” sommar på Björkö! 
Helena Larsson, Björkö Samhällsförenings ordförande 
  

FESKEBOA PÅ BJÖRKÖ 
Färsk Fisk, skaldjur, kallskuret, catering & veckans lunch för takeaway m.m 

Sommar öppet  
Vecka 22-24 

torsdag11-18 fredag10-18 lördag 10-14 
Vecka 25 

 Tisdag-Onsdag 11-18 torsdag 10-17 
Vecka 26-27 

 Onsdag-Torsdag 11-18, Fredag 10-18 
Lördag 10-14 
Vecka 28-33 

 Tisdag-Torsdag 11-18, fredag10-18, 
Lördag 10-14 
Vecka 34-36 

 Torsdag11-18,Fredag10-18,Lördag 10-14 
 

Den 4-5 Augusti 
har vi öppet mellan 10-19 

hos oss hittar ni 
 skaldjurstallrik, våra goda räkmackor, 

smarriga fiskburgare, egenrökta lax med 
hemgjord potatissallad, våra hembakta 

pajer, hamburgare, korv med bröd 
och tapas tallrik m.m 

 
Välkomna till oss i Boa 

 
 

Strandsjövägen 5, 47537 Bohus-Björkö 
Tel: 031-929292 

Gilla 'feskeboa på björkö' på facebook för öppettider,erbjudanden m.m 
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Nu ser vi fram mot en bra sommar på alla sätt. Sol och värme med 
mycket liv och rörelse i vår hamn. Sedan förra ”Björkö-Nytt” har 

vi haft årsmöte och valt följande styrelse: Lars-Gösta Alsterberg, Peter Domini, Göran 
Carlsson, Leif Bengtsson, Gunilla Murnieks, Thomas Andersson och Bengt Olausson. Till 
suppleanter valdes: Hans Olofsson, Anna-Lena Helling, Ingmar Alexandersson, Olle Lindmark, 
Sverker Alexandersson, Mats Johansson, Patrik Törnqvist.  
      I april hade vi arbetsdag i hamnen där ca 80 båtägare ställde upp. Vi fick gjort massor med 
arbeten och hade enormt trevligt. Båtklubben stod som vanligt för förtäringen. Ett stort tack till 
er alla. Vi kompletterade bl.a. bryggan till nya flytbryggan på södra piren, tillverkade ny 
”ljugarbänk” utefter Siljans sjöbod, nya pollare på fiskebåtskajen och mycket med uppsnygg-
ningar i hamnområdet. Vi började arbete med nytt WIFI som vi hoppas få till stånd innan 
sommaren. 
     Kristi-himmelsfärdshelgen hade vi besök av husbilsklubben Dethleff med ca 60 husbilar. Ett 
stort arrangemang med så många bilar. Vi hoppas att detta skall bli som ringar på vattnet och att 
vi kan fortsätta med den ökande trenden av husbilar. 
     Det är nu helt klart med köpen av ”Gamla Tippen” och ”Brottet”. Nu börjar planeringen hur 
vi skall använda marken. 
     Ni har nog sett på er faktura att båtplatsavgiften/arrenden har ökat. Vi måste, som ni förstår, 
amortera och betala räntor på de lån vi tagit. Vi vill passa på att amortera så mycket vi kan nu 
när räntorna är låga. Under året tänker vi bygga en ny ramp vid gamla varvet, för detta har vi 
fått 80% i bidrag. Däremot fick vi inget bidrag till en båttvätt, så den får vi lägga på is 
tillsvidare. 
     Första helgen i augusti anordnas i samband med Västerhavsveckan en Sea Food Festival. Se 
separat artikel. 
     Till sist önskar vi från Björkö hamn en fin sommar med många trevliga arrangemang och 
händelser i våra hamnkvarter. 
     Hamnstyrelsen/Bengt Olausson 
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Den 4-5 augusti genomförs en Sea Food festival på Björkö  
som en del av Västerhavsveckan.  
Tanken med festivalen är att medverka till att främja den maritima måltidsturismen och den 
lokala fiskerinäringen. Festivalen har i år ett tema, Scary Sea food  den nya maten från havet.  
 
Passa på möjligheten att smaka på något som du tidigare inte vågat prova. Förutom spännande 
mat från havet så kommer det givetvis att serveras mer traditionella rätter och till dem finns 
möjligheten att  njuta ett lokalt producerat öl med inslag av tång.  
Förutom god och spännande mat kommer dagarna att bjuda på musik och underhållning, 
gudstjänst, politikerdebatt om havet med dess hot och möjligheter. Programmet finns på 
www.vasterhavsveckan.se/bjorko 
 
Höjdpunkten blir Björkö Hamn och fiskarförenings 90-årsfirande som ekonomisk förening.  
Väl mött den 4 och 5 augusti! 
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Nytt vardagsrum i Gästhamnen 
     
Bilar har förmodligen ingen glädje av att stå på första parkett och titta ut över gästhamnen och 
vyn söderut över farleden. Därför beslöt Björkö Hamnförening att p-platserna, på den bästa 
platsen i gästhamnen istället ska reserveras för mänskligt umgänge.  
     

 
      En fredagkväll i mitten av maj byggde Kultur-Evolutionära Björköbor bord och bänkar och 
planterade blommor i fisktunnor från nordnorge. Flanörer kan stanna till under sin promenad 
och sätta sig här eller på den nya bänken utanför Siljans Bod. Båtlivet kan betraktas, pizzan, 
räkorna eller andra delikatesser från 
Feskeboa kan dukas upp på borden. Den 
egna grillade maten kan ätas mitt i hjärtat av 
hamnen. Kanske att ett parti schack kan 
vinnas eller glass med kaffe avnjutas.  
     Många undrade under Kultur-Evolutionen 
- var bilarna ska stå nu då? Det kommer att 
finnas gott om parkeringsplatser i Brottet 
sommartid. Husbilar har två fina ställplatser i 
norra och södra hamnen med badplats ett 
stenkast bort.  
     Förhoppningsvis kommer det nya 
vardagsrummet att bli uppskattat och många 
nya bra tankar och ideér luftas i gott sällskap 
under de varma stilla sommardagar som 
väntar. 
     Anna-Lena Helling 
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IFK Björkö 2018 
 
Fotbollsskola 
Fotbollsskola och fotbollslekis. 
Årets fotbollsskola pågår 18 – 21 juni med fotbolls-
träning och andra kul aktiviteter från 9 på morgonen till 
3 på eftermiddagen för barn födda 2005–2011.  
Senare på eftermiddagen kör vi som vanligt fotbollslekis 
för de lite yngre barnen (födda 2012–2015), som mellan 
16:30 och 17:30 får komma och leka fotboll med våra 
ledare.  
 
Midsommar 
Sommaren kommer till Björkö den 22 juni.  
Då firar vi traditionsenlig midsommar på sommar-
gröna Björkövallen. Men midsommarfirandet inleds redan dagen före. I direkt anslutning till 
avslutningen i fotbollsskolan samlar vi in löv och blommor och klär midsommarstången vid 
fotbollsplanen. Från klockan 16.00 på midsommarafton har IFK sedan, som vanligt, beställt fint 
väder och då reser vi först stången innan vi dansar, leker, sjunger, prövar lyckan i fiskdamm 
eller lotterier, och fikar. Hela ön är på fotbollsplanen, gammal som ung. 
 
Björködagen 
Den 7 juli är det dags för Björködagen. IFK Björkös stor barn- och familjedag börjar kl. 10.30 
nere i hamnen. Det blir aktiviteter för barnen, lotterier, musikunderhållning, servering med 
hembakt, och som avslutning det fantastiskt spännande ankracet. 
På kvällen blir det sedan fest för de lite äldre på Restaurang Seaside från kl. 20 med 
coverbandet MP3. 
  
Boulecupen 
Den 4 augusti är det årets höjdpunkt för bouleentusiaster från när och fjärran, Björkö Boulecup! 
Ett 50-tal lag gör upp om den åtråvärda trofén med start kl. 11.00. Nygrillade burgare och andra 
enklare rätter kan köpas på plats och självklart har vi också vegetariska alternativ. 
  
För mer information om aktiviteter, starttider, anmälningsdatum, och annat, så hänvisar vi 
till vår hemsida www.ifkbjorko.nu, vår Facebooksida www.facebook.com/ifkbjorko. 
 
Och här nedan två ögonblicksbilder från A-lagsmatch i maj, tagna av Klas Eliasson
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”Gula färjan” Vivi har lämnat Björkö och Öckerö kommun efter ca 37 år. 
 
Vivi var 5-filig från början, men när bilarna blev 
längre och bredare så blev hon 4-filig. 
Många kanske minns henne när hon var med på 
färjans dag förra året. Tyvärr blir det inget i år. Vi 
hoppas det kan bli nästa år, det är många som har 
frågat. 
Det var ju 
så roligt! 
 
 
 

 
Vivis ersättare på Björköleden är nu Gullmaj  
Den tar 60 bilar, mot Vivis 40. (Bild till höger) 
 
Här är lite fakta om Vivi: 
Hon byggdes i Åmål 1978 och levererades till Statens Vägverk, Stockholm.  
1978: Insatt mellan Björkö - Lilla Varholmen.  
1981: Insatt mellan Lilla Varholmen - Hönö.  
1984: Insatt mellan Björkö - Lilla Varholmen.  
1992: Överförd till Vägverket Prod. Väst, Göteborg. 
Fram till nu hette hon bara M/S Färja 61/304,  
men 1992 döptes hon till VIVI. 
1996 var ägaren Vägverket Färjerederiet, Vaxholm, 
som i april 2010 blev Trafikverket färjerederiet, 
Vaxholm. 
 
2018-04-22 seglade hon från Björkö till sin nya 
hamn Fåröleden, Gotland 
/Thomas Axelsson    Vid 
Falsterbokanalen. 
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NU HÄNDER DET SNART ROLIGA GREJER!!! 

     Som ni vet sköts den kommunala lekplatsen på Klövervägen till stor del av oss i Björkö-
barnen och vi önskar att den ska ge många roliga stunder för barn i olika åldrar. Därför tycker vi 
att det är dags för en nyinvestering för att göra den ännu roligare, å vad passar väl bättre än en 
lekbåt när vi bor på en ö?  En av lekstugorna kommer att tas bort och ge plats för den nya båten 
och vi hoppas få se många kommande kaptener och kanske en och annan framtida ”färje-
gobbe” på lekplatsen. Precis som boden och kompisgungan är det föreningen, och inte 
kommunen, som kommer att bekosta 
investeringen.  
     I dagsläget är planen att båten ska stå 
på plats till våren 2019, men vår förhopp-
ning är att vi kan glädjas åt den mycket 
tidigare. För att bekosta båten använder vi 
de pengar som vi samlat in på våra event, 
men i skrivande stund saknar vi 14 000 kr 
för att ro projektet i hamn. 
Känner du som privatperson, företagare 
eller förening att du kan och vill skänka 
ett bidrag så att båten snabbare kan komma på plats finns det flera sätt du kan ge ett bidrag på; 
Bli stödmedlem i föreningen för 150 kr, eller så kan du bidra med valfri summa genom att 
Swisha till nummer 1234132858 eller Plusgirokonto 610822-9 - Skriv “båt” och vem som är 
avsändare. 
     Du får gärna kontakta oss på info@bjokobarnen.se för mer information. 
Företag som skänker 400 kr tackas offentligt på vår Facebook-sida och vår hemsida. Företag 
som skänker 1000 kr kommer vi dessutom att tacka här i Björkö-Nytt samt via anslag på 
lekplatsen. Om något företag skänker mer än 1000 kr kan det även finnas chans att ni får 
namnge båten, kontakta oss på info@bjorkobarnen.se om ni är intresserade av det. 
Alla bidrag, små som stora, mottages med stor tacksamhet! 
     Våren blev ju lite kallare än vanligt, men vi i Björköbarnen har gjort vad vi kunnat för att 
den ändå skulle bli bra. En grupp barn och föräldrar har träffas och gympat på lördagarna och 
på långfredagen genomförde vi vår populära äggpromenad. Vädret var härligt och det kom 
mycket folk, vår äggpromenad lockade faktiskt så mycket människor att våra talonger tog slut, 
men inga sura miner för det! Korv grillades och lotter köptes, å kanske såg ni en och annan 
påskkäring?! 
Sista lördagen i april avslutades Barngymnastiken och det bjöds på korv och bröd på lekplatsen, 
där föreningen samtidigt hade familjedag för att fixa iordning inför sommaren. Ogräs är rensat, 
leksaker är sorterade och skötrummet är iordningställt. Medlemskap i Björköbarnen ger 
tillgång till skötrummet där det också finns möjlighet att byta blöja vid behov, men det vet 
du väl? 
     Lekplatsen sköts till stor del av föreningen, men den är kommunal och det är kommunen 
som besiktigar den och som sköter gräsklippningen inne på lekplatsen (Björköbarnen klipper 
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fotbollsplanen bredvid), kontakta oss på mail eller kommunen direkt om gräset är långt eller om 
ni upplever andra brister. 
    Första halvan av maj har ju varit väldigt varm och skön, nu hoppas vi att sommaren fortsätter 
likadant och att många tillfällen till bad och strandlek ges. Föreningens strandleksaker kommer 
snart att finnas vid Klarvik, Kolvik och Timmervik - och det är naturligtvis fritt fram för alla 
barn att låna dem! Glöm dock inte att lägga tillbaka dem i lådorna när ni lekt klart. Någon sa 
vid ett tillfälle att detta med låneleksaker på stranden och på lekplatsen är unikt och inte skulle 
fungera på andra platser. Unikt kanske det inte är, men något som kommit att bli en självklarhet 
för oss här och något som vi i Björköbarnen gärna bidrar med och som nog inte är så vanligt på 
andra platser. Detta blir ju möjligt för att alla ni 
som lånar leksakerna sköter det så fint och 
lägger tillbaka det ni lekt med. Tack för er 
hjälp!  
 
   Sommaren och efterlängtad ledighet väntar 
förhoppningsvis nu, hoppas att ni får många 
tillfällen till bad och lek. Glass i stora lass och 
härliga barfotaäventyr hör också sommaren till. 
     Vi i Björköbarnen laddar nu för att delta i 
Västerhavsveckan första helgen i augusti, loppis 
kommer vi att ha i gympahallen första lördagen 
i september och sedan drar gympan igång som 
vanligt! Pumpajakt kommer det att bli i 
månadsskiftet oktober/november och det är 
högst troligt att Tomten besöker oss på 
julmarknaden… 
 
    Nu önskar vi er alla en härlig sommar, så ses vi på våra event i höst igen! 
     Björköbarnens styrelse 
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Pjonken

Bovik

Svarte mosse

Näckrosdammen
Björkö 
huvud

Framnäs
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slingan
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slingan

Timmerviks-
slingan

   Trollviks-
badet
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Mot fastlandet/
Lilla Varholmen

Mot Öckerö
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BJÖRKÖ 
GÄSTHAMN

Marina

Marina

8

6
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14

34

1 Restaurang Seaside
2 Pizzeria Björkö
3 Björkö Hälsocenter/Pensionat Vilan
4 Björkö Cykeluthyrning
5 Glassboa
6 Vandrarhemmet Sjöboa
7 ICA Nära Björkö
8 Skeppshandeln
9 Björkö Is & Marin
10 Fiskeboa
11 Waterfront Event
12 Salong Marie-Louise
13 Bessekrokens marina
14 Hamnklippet
15 Mini-golf

16 Återvinningsstation  
17 Solhem camping 
 (Göteborgs Dövas Förening)  
18 Gris-, får- & hönsuppfödning  
19 Fotbollsplan (IFK Björkö)  
20 Naturistcamping  
21 Seglarskola (Ungdoms-
 förbundet Sveriges Flotta)  
22 Scoutkåren Tor  
23 Missionskyrkan/
 Vandrarhemmet Skutan  
24 Svenska kyrkan  
25 Lekplats (Björkö-Barnen)  
26 Kanotuthyrning 
 (Friluftsfrämjandet)  
27 Bibliotek  
28 Skola/Gymnastiksal  
29 Distriktssköterskemottagning  
30 Bastu (Björkö Badförening)  
31 Berits Keramik  
32 Systrarna Elfast, konstnärinnor.  
33  Björkö hembygdsförening
34  M Design, smyckesdesign

K ARTA MED PROMENADSTIGAR

15
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Vandring till norra Björkö 
 
I Skarvikshamnen börjar vår vandring mot Bovik. Du går Västergårdsvägen med en vandring i 
genuin skärgårdsmiljö. Vid avfartsvägen Kolviksvägen kan du uppe på berget se Björkö 
Hembygdsgård (öppettider anslås vid backen).  Om du inte väljer denna avstickare fortsätter du 
Västergårdsvägen fram. Du kommer då till en korsning med Bäckevägen. Fortsätt rakt fram 
med riktning mot Bovik. Du skall svänga vänster när du kommer till vägskylten Bovik. Går du 
upp för backen där, möter du en parkeringsplats för ca 8 bilar och därefter en bom som du går 
förbi och har nu kommit till ett av öns vackraste skogs- och naturområden. Vill du vila dig finns 
det en bänk på krönet. 
 
Sedan kan du gå vidare i nedförslutet och kommer till 
vandringsleden ”Promenaden”, eller Skjutbanestigen i 
dagligt tal. Detta är en led som Björkö Samhällsförening 
anlade 2008 i ett s.k. EU/Terra et Mare-projekt. Den är 
till största delen lagd på en historisk utmarksväg. Man 
kan sedan fortsätta på en väg som militären anlade, ända 
till det gamla fiskesamhället Bovik. Utefter leden finns 
informationstavlor med intressanta berättelser om 
området. Färdas man med rullstol eller bred barnvagn stoppas man tyvärr av två bommar vid 
militärens område efter Svarte Mosse 
 
I början av leden träffar du på Näckrosdammarna, fyra till antalet och med både ovanliga 

grodor och salamandrar. På höjden finns bord och 
bänkar för en stund vila och utsikt.  
 
I slutet av den anlagda leden ligger Skjutbanan. 
Här upplever du, främst på försommaren, en 
särskilt rik flora med flera rödlistade växter, liksom 
rödlistade fjärilar. 
Stanna upp och njut av den ljuvliga, barnvänliga 
badviken. Kanske tar du dig ett dopp innan du går 

vidare. 
 
Nu ändras naturen en del och blir öppnare och bergigare. När du vandrat uppför en brant backe 
kommer du till en ny upplevelse om du tar dig tid att gå upp till Röseberget (54 m.ö.h.) och 
skådar ut över Öckerööarna. Det kan vara svårt att 
urskilja alla tio öarna, men du får ändå en 
uppfattning om hur vacker skärgården är. 
 
Ta dig sedan ner igen till stigen som leder dig 
vidare till en sjö som kallas Svarte Mosse. Detta är 
en anlagd sjö, som fungerade som vattenreservoar 
för militärens försvarsanläggning, som fram till 
1990-talet omfattade hela norra Björkö. 
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Det finns all anledning att stanna upp och njuta 
av stillheten i en miljö som gör att man undrar 
om man verkligen är på en ”karg skärgårdsö!” 
 
Nu är du snart framme i Bovik, där du ser öns 
äldsta hus (1700-talet), där kung Gustaf III lär ha 
varit gäst.  
Det är svårt att förstå att Bovik, denna lugna 
stillsamma plats, en gång var ett livfullt samhälle 
med sjudande verksamhet under sillfiske-
perioderna. 

 
Vill du inte gå samma vandring åt motsatt håll, så tar du den asfalterade bilvägen tillbaka till 
samhället! 
 
Vandring till östra Björkö 
Vill du vandra Timmerviksslingan, så går du från hamnen upp mot ICA och fortsätter till 
korsningen Skarviksvägen-Bäckevägen. Ta dig över Bäckevägen och ner på Kaveldunsvägen. 
(Just nu stora lokalbyggen nära vägen) I slutet av denna väg börjar vägen till Timmerviken. 
Denna led tar dig genom ett betagande vackert naturskogsområde, på våren fullt med blåsippor, 
vitsippor och gullvivor och ett rikt fågelliv! Området var en gång sjöbotten och man kan ta sig 
ner till strandlinjen på ett par ställen och möta små idylliska hamnar med bryggor och sjöbodar. 
 
Längs denna led finns, sedan sommaren 2013, också en 
Pilgrimsled i form av stenar som följer biskop emeritius, 
Martin Lönnerbo´s ”Frälsarkransen”. Leden lades ut 
under ledning av en grupp ur kyrkorna på Björkö. 
Material till vandringen kan man köpa i Skeppshandeln. 
 
När skogen ljusnar kommer du fram till Timmerviken, en 
mycket omtyckt badplats på östra sidan av ön. Detta är en 
ovanlig miljö med ö- och bergsformationer som bildar ett 
fantasieggande landskap. 
Följer du skyltningen har du nu en härligt uppfriskande motionsslinga framför dig. Du kan 
svänga av vid första skylten till Samhället och komma ut i närheten av Missionskyrkan. 

 
Fortsätter du, kommer du förbi en stugby som tillhör 
Göteborgs Friluftsförening. Därefter kan du ta vägen 
tillbaka till samhället och kommer fram vid 
Västergårdsvägen. Du kan också ta åt höger vid 
parkeringsplatsen och vandra, utan hänvisningsskyltar, till 
Björkö Huvud. Här är historisk mark. Öns första 
bebyggelse låg här. Här finns också rester efter ett sjudande 
liv under sillperioderna. Efter ”Huvet” bär vandringen uppåt 

i tallskogen och tillbaka till samhället! 
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Björkö erbjuder många härliga badplatser 
 
Klarvik 
Detta är Björkös enda kommunala badplats. 
Du når den från Västergårdsvägen, där 
Klarviksvägen går in (Skyltat). 
Här möts du av bryggor, sandstrand och toalett.  
 
 
 
Tors Holme 
Följer du innerhamnen söderut längs Strandsjövägen, 
kommer du till en brygga som leder över till Tors 
Holme, eller Skarviks Holme som den egentligen 
heter. Här finns flera badstegar, men endast klippor. 
Här finns inget bad för små barn. 
 
 
Timmervik 
Följ vägvisningen för vandring till Östra Björkö och 
promenera Timmerviksslingan till badplatsen på 
östra sidan av ön. Du hittar här spännande vikar och 
klippor och det finns även grunda vikar. Här kan du 
simma ut från trappa och klippor, men bottnen är 
mera dyig. 
 
 
Kolvik 
Följer du Västergårdsvägen från hamnen finner du, 
efter ca 500 m. skylten Kolviksvägen till vänster. Den 
leder, efter en stunds fin vandring, till en badplats med 
långgrund vik med både sandstrand och klippor. 
 
 
 
 
 
Gröna Äng 
Utefter hela strandlinjen norrut från Restaurang 
SeaSide har du härliga möjligheter att bada, från både 
klippor och badstege. En liten skyddad grund badvik 
finns också lite längre fram på stigen. 
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Björkö Hembygdsförening  
 

     Välkommen till Kolviksvägen 3 (längs Västergårdsvägen nära hållplatsen Gerts 
garage) där ett gult gammalt skolhus ligger högt på berget. Där har Björkö 
Hembygdsförening funnits sedan 30 år tillbaka. Jubileum blir senare i år. 
 
     Vi har under sommaren öppet hus 14.00 - 17.00 lördagarna 30 juni, 7 juli, 14 juli, 
21 juli, 28 juli, 11 aug. Lördagen den 21 juli är dessutom ”Äggostens dag” då vi 
förutom kaffe serverar äggost med björnbärssylt.  

 
Vi deltager också i hamnens Västerhavsdagar 4 och 5 augusti. Tag gärna med era besökande 
släktingar eller övriga gäster på ett besök i den gamla skolan och vill ni komma vid annan 
tidpunkt, så kontakta ordförande Majlis Lysell, tel 0732562065. 
Sommarens utställning handlar om ”Arbetet på fisket” och vid en tavla vid Glassboa visar 
vi ”Fotografier om Björkö hamns historia.” 
 

Möt oss också på vår hemsida 
www.bjorko-hembygdsforening.se 
och då gäller det Bohus-Björkö.  
Vi finns även på Facebook ”Björkö 
Hembygdsförening” 
Stöd gärna vår förening i bevarandet 
av det gamla skolhuset. 
Medlemsavg. 150:-/person, 200:-
/familj 
PG 668315-5 Swish 1233887569 
 
Fotografiet är från 1950-talet då 
årets midsommarstång forslas ner 
till hamnen med många frivilligas 
hjälp.  
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Kom och ro med Björkö Roddklubb 
 
Sommaren är här och vår 10-huggare Unna Vinn guppar i böljorna. Vi har roddpass på en 
timme per gång flera gånger i veckan – uppdelat i motionärer/mixed, damer och herrar.  
Vi tar gärna emot nya roddare och tillfälliga besökare på ön är också välkomna att greppa 
årorna, förslagsvis med motionärerna. Unga roddare är varmt välkomna. Kanske finns det så 
många att vi kan starta ett juniorlag?  
 
Våra roddtider är: 
Motionärer på onsdagar kl 19.30 och söndagar kl 19.00. 
Damer på tisdagar kl 18.30 och torsdagar kl 19.30. 
Herrar på tisdagar kl 19.30 och torsdagar kl 18.30. 
Vi kan någon gång behöva ändra tiderna. Då anges det på Facebook 
Skulle vädret tvinga oss att ställa in rodden ordnar vi en annan träningsaktivitet. 
 
Under sommaren ordnar vi också roddkurs för de som vill lära sig de rätta dragen. 
Närmare information kommer på Facebook och på Björkös anslagstavlor. 
 
Helgen den 18-19 augusti planerar vi att delta i roddevenmanget vid folkfesten 
Sekelskiftesdagarna i Marstrand och den 2 september hålls SM i 10-huggarrodd på Öckerö.  
Då behöver vi glada och gärna samtränade roddare. 
 
Information om medlems- och träningsavgifter finns på hemsidan: www.bjorkoroddklubb.se 
Vi lägger löpande ut information om vad som pågår på Facebook. Sök efter Björkö Roddklubb. 
Det går också bra att kontakta styrelsen på mejladressen styrelsen@bjorkoroddklubb.se. 
  

Rolf 0705-95 66 35
Michael 0735-06 06 96
www.rmbyggab.com 
info@rmbyggab.com

Var rädd om din fritid
Kontakta RM Bygg AB
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Stort TACK till er alla härliga 
Björköbor som jag har mött  
under mina 17 år som BVC och 
Distriktssköterska, och 
ett särskilt STORT TACK för den 
överväldigande avtackningen från 
både stora och små. 
  
Varm kram till er alla från mig, 
som nu gått i pension. 
Hälsningar  
Lena  
 
	
	
	
 
 

En kvinna på Björkö hade 25 mynt i tior och 
femmor. Om hon växlade en av tiorna till två 
femmor skulle hon få lika många tior som 
femmor. Hur många kronor hade kvinnan i sin 
plånbok?  
 
Svaret hittar du på sidan 20 här i tidningen.	
	
	
  

I Södra och Norra skärgården 
Allt inom Elinstallation

www.paelteknik.se epost:info@paelteknik.se  Andreas:0723-180906 Per:0723-180907

*Servicebil på Bohus-Björkö & Donsö
*Når resten av skärgården med egen båt
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Boviks seglarskola 
 
Efter en ganska mild vinter kom en riktigt kall februari och mars. Vattnet vid Bovik frös och vi 
fick ställa in våra jobbardagar i mars. Så kom äntligen värmen och nu är det snarare 
högsommarvärme. Det var drygt 20 grader vid senaste jobbardagen den 10 maj och mer än 50 
personer var på plats för att få hus och båtar klara inför sommaren. Särskilt glädjande är att allt 
fler Björköbor upptäcker Boviks Seglarskola. När 
detta skrivs finns det bara en ledig plats kvar i 
sommar – men kanske är den fortfarande ledig, 
kolla vår hemsida: usfvast.se.  
 
Och har du vägarna förbi Bovik i sommar så titta 
gärna in hos oss.  
  
Jag bifogar en bild från jobbardagen 10 maj. Visst 
smakar det gott med korv och bröd när man jobbar 
med hus och båtar! 
  
Med vänliga hälsningar 
Janne Otterström 
 
  

Björkö

Mån-fre 9–20
lör-sön 9–18

Somm artider V. 27–34

Ordinarie öpp ett ider

Alla dagar

8–20
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Från utsidan är det kanske svårt att se att en 
förskoleverksamhet vistas i den vackra, vit-
blåa skärgårdsvillan mitt i Björkös samhälle. 
Några kännetecken är såklart rutschkanan och 
gungorna men annars är detta hus inte olikt 

vilket mysigt familjehem som helst. 
En vanlig dag kan man titta förbi och se barn springa runt och leka med sina kompisar i alla 
åldrar på den mysiga gården. På Björkdungen finns det inte flera barngrupper, utan alla barnen 
umgås med varandra, oavsett ålder. De stora lär sig att vara snälla och omhändertagande mot de 
små och de små får tid och uppmärksamhet på ett sätt som är ovanligt på en större förskola. 
 
När vi träffar Lena Feuk, Björkdungens nya 
förskolechef, är alla barnen ute på gården och 
värmer upp inför Bamseloppet, en del av det 
årliga arrangemanget ”Förskolans dag”. 
Pedagogen Emelie leder alla barnen, från 1 år 
till 6 år genom några enkla gympaövningar 
och alla är grymt taggade. 
 
”Det bästa med mitt jobb är att det finns 
underbara barn, förädlar och pedagoger,”  
säger Lena, som bor i Säve med sin man, tre 
tonårsbarn och en cockerspaniel. Kontraster verkar vara en del av hennes vardag, både på jobbet 
och hemma. Alla i familjen älskar fotboll men håller på olika lag, så det är förmodligen 
stämningsfulla kvällar när IFK Göteborg möter Häcken. 
 
En väldigt viktig del av verksamheten och förskolans identitet är förskolans egna skogsplats, dit 
alla får gå med, oavsett åldern. Kokerskan Cissi lagar all mat i förskolans egna kök och 
förbereder även lunch och mellanmål som går att ta med ut i naturen när det behövs. På tisdagar 
har förskolan som rutin en heldag vid skogsplatsen. 
 
Lena började hösten 2017 på Björkdungen och minns första gången hon kände ”Björkdunge-
andan”: Det var en dag i skogen. Hela barngruppen var med. Vi hade underbar stämning och 
alla barn kunde leka ostört, på sina egna villkor och fria från stress. Natur, rörelse och lek var 
utmärkande och dagen bara försvann.” 
 
Björkdungen har som mest haft 21 barn skrivna på förskolan samtidigt, men för tillfället är det 
15 små som njuter av en harmonisk och utvecklande miljö tillsammans med dedikerade 
pedagoger - ett tryggt gäng som jobbar tillsammans varje dag med hjälp av några 
återkommande vikarier som också är väl kända för alla barn. 
 
Många kanske tror att en föräldrakooperativ förskola kräver mycket tid och engagemang. Det är 
delvis sant, men alla familjer bidrar utifrån sin kapacitet. Alla är med och skapar förskolans 
vision, och som en del av verksamheten kan man också vara med och bestämma hur förskolans 
resurser fördelas, vad man investerar i och hur man sköter alla måsten, allt från städning och 
reparationer till hur aktiv man är i barngruppen och styrelsen. 
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Lena tycker att fördelarna att vara med i föräldrakooperativ väger tungt mot någon eventuell 
nackdel. ”Föräldrarna får en enorm inblick i sitt barns ‘vardag’. De är delaktiga genom att vara 
med på arbetsdagar, vilket gör att man lär känna varandra, både barn och vuxna på ett naturligt 
sätt. Som föräldrar hamnar man i ett sammanhang av gemenskap och band knyts mellan 
familjer. Det sker regelbundna träffar med föräldrar, barn och pedagoger under terminen, i form 
av drop-in café, grillkväll och gårdsfest. ” 
  
Barnen tar sina platser inför starten och loppet går av stapeln med bravur. Alla hejar på, även de 
minsta barnen stapplar sig på vingliga ben runt med hjälp av pedagogerna. Efter att de stora 
kommit i mål, står de vid staketet och hejar på minstingarna den sista sträckan. Solen värmer 
när alla får sina små medaljer, och det känns verkligen som det inte finns någon bättre plats för 
dessa ungar att spendera sina dagar än just här. 
 
Om man vill veta mer om Björkdungen, kan man kontakta Lena direkt via e-post: 
forskolechef.bjorkdungen@gmail.com. Platser finns till den kommande höstterminen, och 
Björkdungen har regelbundet öppen förskola med evenemang som annonseras på anslagstavlor 
runt om på Björkö, samt på Facebook. 
 

 
 
I Fyrverkerikommitténs stora TACK, i förra 
numret av Björkö-Nytt föll tyvärr ett par 
sponsorer bort.  
Dessa är Fiskebåten Tromsö och  
Björkö Maskin. 
Vi beklagar och tackar här istället! 
 
 
 

 
Nationaldagsfirande 6 juni kl 15 
 
Nationaldagen firas kl 15 i Kyrkparken, 
Björkö kyrka, med Vågspel,  
Göteborgs Blåsarsinfonietta, och allsång. 
      Christer Holmer/Ulrika Davidsson 

 
 
 
 
 
 

www.vivabygg.se
patrik • 076-895 72 31

BEHöVER DU
BYGGHJÄLP?
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Blomtervandring med Linné på Björkö 
 

Vi tittar på både vanliga och rara växter och ser om det 
blivit någon förändring sedan förra året. 

Vi ses vid skjutbanan söndagen den 10 juni kl 13.00 
 

Ta gärna med fika! 

Välkomna 

 

 
SOLHEM firar sin årliga Midsommarafton tillsammans med alla egna medlemmar!	
Men på MIDSOMMARDAGEN hoppas jag att många kommer till Björkös vackra kyrka 
därefter dricker vi kaffe på Solhem samt en mindre loppis/auktion. 

 
Hoppas på lika fin samvaro med 
Björköborna samt ICA och andra affärer 
samt restaurangerna runt om. 
MED HOPP OM EN JÄTTEFIN 
SOMMMAR, till er alla från SOLHEM 
    Gull-Britt 
 

 

 

Facit till Elfasts kluring: Svar: 195 kr. (14 tior och 11 femmor) 
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Bohus-Björkö i Öckerö kommun 
 

Föreningar och kyrkor på Björkö 

Björkö Samhällsförening,  
     Helena Larsson, 0708-219424 
IFK Björkö, Malin Sandström, 073-5971465 
Björkis Supporterklubb,  
     Lena Karlsson, 070-916 48 64 
Björkö Hembygdsförening, Majlis Lysell 96 10 19 
Björköbarnen, Sofia Mattson 073-9303887 
info@bjorkobarnen.se 
Björkö SMU, Emma Rudäng 0722-521333 
Björkö Missionsförsamling, 96 17 09 
Björkö Kyrka, Christer Holmer 0708-960151 
Björkö Jakt & Viltvård,  
     Susanne Ekdahl-Lachonius, 076-9481525 
Björkö Båtklubb, I. Alexandersson, 0707-820700 
Björkö Badförening,  
     Margareta Haglund, 0763-271281 
Göteborgs Friluftsförening Björkö, 
     Lillanna Johansson 0730-525272 
Björkö Roddklubb, styrelsen@bjorkoroddklubb.se 
Öckeröarnas Naturskyddsförening,  
     Ulla Hallqvist 073-8032363 
Göteborgs Dövas förening, Solhem  
     Gull-Britt 0761-650828 

Vart vänder man sig? 

Vid nödsituation SOS 112 
Polisen direkt 0705-934081 
Polisen – gruppen 010-5655193 
Öckerö vårdcentral 010-4733970 
Öckerö Räddningstjänst 97 62 00 
Öckerö kommun och ”Tjänsteman i  
beredskap” 97 62 00 
Sjöräddning jourtelefon 0705-808145 
Folktandvården Öckerö 010-4418680 
Apoteksservice, Skeppshandeln 96 12 49 
Post, Björkö Skeppshandel 96 12 49 
Bensin, Båttillbehör, Skeppshandeln 96 12 49 
Livsmedel, ICA Nära Björkö 96 10 22 
Tidpunkten, Västtrafik 0771-414300 
Bilfärja, talsvar ange Tidtabell eller  
              Personalen/Björköleden 0771-656565 
Färjeleden Framnäs 070-601204/05 
Björkö Bibliotek, Västergårds by 92 90 79 
             Öppet tisd och torsd 17-19 
Björkö Distriktssköterskemott. 010-4733970 
Stängt under sommaren, hänvisning till Öckerö 
Vårdcentral. 
 

Öckerö kommun 31/12 2017: 12.923 invånare Areal per ö 
 
Hönö  5.476  568 hektar 
Öckerö  3.621  398 ” 
Hälsö     611  130 ” 
Björkö  1.554  555 ” 
Knippla     304    52 ” 
Hyppeln     166    84 ” 
Rörö     243  229 ” 
Kalvsund     204    37 ” 
Fotö     653    69 ” 
Grötö       91    63 ” 
 
   Kommunens areal 25,9 km2 
   Invånare per km2: 498 st 
Antal hushåll på Björkö är cirka 600. 
Björkö är 5,5 km2 stor – till ytan kommunens näst största ö - 7,4 km lång och  
2,2 km på den bredaste delen 
 



 

23 
 

Vågspel på turné 
 
Den 8-11 mars reste kören Vågspel på turné till Rom. Under fyra soliga och sköna dagar hann 
vi med att ge konsert i Pantheon och på Teatro Don Bosco. Vi delade scen med körer från 
Grekland, Irland, och Norge, och det var spännande att höra hur sångrepertoaren skilde sig 
mellan våra olika nationaliteter.  
 
Vi sjöng bl.a. svenska visor 
och amerikansk gospel. Mellan 
repetitioner och konserter hann 
vi med att turista i den vackra 
staden, och såg t.ex. Forum 
Romanum, Colosseum och 
Peterskyrkan, där några fick en 
liten skymt av påven. Dagarna 
gick alldeles för fort, och vi 
längtar efter att kunna göra en 
resa igen längre fram. 
Här en bild från en improvise-
rad repetition med annorlunda 
förutsättningar! 
     Ulrika Davidsson 
 
 
 
 
En presentation av sommarmusiken i Björkö Kyrka: 
 
Onsdag 18 juli kl 19 Helena Ek och Peter Janson 
Sankt Olof och kappseglingen 
Bländande vackert, medryckande och livligt har det sagts om 
göteborgsduon Helena Ek, sång, och Peter Janson, kontrabas. Med 
värme och humor guidar de oss genom folkmusik, svängiga spirituals 
och medeltida maria-sånger. 
 
Onsdag 25 juli kl 19 Brassquartetten Cameratha 
Brassmusik genom tiderna: från Bach till Jan Johansson 
Vi får höra ett lättsamt och omväxlande sommarprogram med blåsarna Kurt Levinsson, 
trumpeter, flygelhorn; Per Olof Jönbrink, trumpet; Bengt Jönsson, trombon; Torbjörn Agerberg, 
bastrombon 
 
Tisdag 31 juli kl 19 OBS dag! Simon Ljungman och Fredrik Berglund 
Till havs med solröda segel 
Det blir ett kärt återseende när vi får hälsa Simon Ljungman och Fredrik Berglund tillbaka till 
Björkö kyrka för ett härligt sommarprogram
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Björkösommar i öns kyrkor 
Midsommardagen 23 juni kl 11 Björkö Kyrka, Gudstjänst för döva & hörande.  
Samarbete med Göteborgs stift och Solhem. Tårta på Solhem efteråt 
 
Söndag 24 juni kl 18 i Björkö kyrka, Gemensam Gudstjänst i midsommartid 
Emma Rudäng, Christer Holmer 
 
Lördag 30 juni kl.14 i Björkö Kyrkas Församlingshem.- Sommarbazar 
 

Söndagar i sommar, med start 1 juli och till 19 augusti: 
Gemensam Gudstjänst kl. 10 växelvis i öns kyrkor 

 
OBS! Söndag 5 augusti kl.10 i hamnen  
Gemensam Gudstjänst under Björkö Seafood festival. Emma Rudäng, Ulrika Davidsson 
 
Sommarmusik Onsdagar kl. 19 i juli 
Equmeniakyrkan: 
4 Juli  André och David Sveningzon,   
11 Juli Hulegårds kapell; Manfred Hulebo, Emil Gustafsson och Josef Spång 
 
Björkö Kyrka:                                                                  
18 Juli      Helen Ek sång & Peter Jansson kontrabas    
25 Juli      Brassquartetten Camerata 
1 augusti Simon Ljungman & Fredrik Berglund. Till havs med solröda segel   
 
Kollekt till omkostnaderna vid musikkvällarna.  
 

Välkomna, önskar öns kyrkor                             

Björkö Kyrka 
Kyrkvägen 11,  
tel. 0708 960151 
Komminister Christer Holmer 

Equmeniakyrkan Bohus Björkö   
(fd Missionskyrkan) 
Bäckevägen 31, tfn 0722 521333  
Pastor Emma Rudäng 
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